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Енергоємність валового внутрішнього продукту – основний пока-
зник ефективності економіки – в Україні значно вища, ніж у промис-
лово розвинених країнах. Це є наслідком певної технологічної відста-
лості, недосконалої галузевої структури вітчизняної економіки та 
впливу її «тіньового» сектору. Така ситуація обмежує конкурентосп-
роможність національного виробництва і лягає важким тягарем на 
економіку – тим паче, за умов її зовнішньої енергетичної залежності. 
На відміну від країн Заходу, де енергозбереження є елементом еконо-
мічної та екологічної доцільності, для України це – питання виживан-
ня, оскільки досі не вирішено проблему збалансованого платоспромо-
жного споживання як внутрішнього, так і щодо імпорту паливно-
енергетичних ресурсів. 

Енергозбереження має суттєвий вплив на енергетичну безпеку 
держави, оскільки неефективне внутрішнє споживання паливно-
енергетичних ресурсів вимагає великих обсягів (майже 50%) їх імпор-
ту, що призводить до значної залежності від країн-експортерів. Разом 
із тим потенціал енергозбереження в Україні становить понад 45% об-
сягу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Його реалізація до-
зволить здебільшого зняти гостроту проблеми зовнішньої енергетичної 
залежності.  

Низька енергоефективність стала одним з основних чинників 
кризових явищ в українській економіці. У структурі витрат на вироб-
ництво промислової продукції в першій половині 90-х рр. майже втри-
чі зросла вартісна складова енергоресурсів у матеріальних витратах на 
цю продукцію, сягнувши 42% їх загального обсягу. Зростання питомої 
ваги витрат на паливо та енергію зумовлено істотним зростанням вар-
тості імпортних енергоресурсів упродовж означеного періоду, що ста-
ло причиною низької рентабельності виробництва. Низька рентабель-
ність стала, в свою чергу, однією з причин вимивання обігових коштів 
з економіки, сприяючи таким чином її бартеризації та іншим негатив-
ним наслідкам в умовах переходу до ринкових відносин і однією з ос-
новних причин кризових явищ у національній економіці, і їх наслід-
ком. 

У результаті прийнятих на державному рівні зусиль в Україні 
спостерігається певне поліпшення ситуації, пов’язаної з енергоефекти-
вністю. Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 рр. зросла на 



42% і майже стабілізувалася у 1997-1999 рр., то з 2000 року спостері-
гається її істотне зменшення, причому вперше в історії України зрос-
тання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення споживання 
первинних паливно-енергетичних ресурсів. 

Таким чином, одним із основних напрямів удосконалення систе-
ми енергозабезпечення України має стати підвищення ефективності 
використання палива та енергії. 

Стратегічні цілі політики з енергозбереження полягають у доко-
рінній перебудові технологічної, економічної та нормативно-правової 
бази виробництва, перетворення, транспортування та використання 
паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері 
з метою радикального зменшення їх витрат та підвищення показників 
енергетичної ефективності до рівня промислово розвинених країн. 

Проведення активної енергозберігаючої політики є важливим фа-
ктором, що гарантуватиме стале і ефективне забезпечення енергоресу-
рсами економіки країни. 

 
 


